
VITOSOL 200-T 
Wysokiej jakości kolektor rurowy z łatwym  
w montażu systemem szybkozłączy

Vitosol 200-T jest próżniowym kolektorem rurowym 
z bezpośrednim przepływem czynnika solarnego, ideal-
nym do montażu w dowolnym położeniu. Nowe wzorni-
ctwo skrzyni zbiorczej pozwala harmonijnie zintegrować 
kolektory Vitosol 200-T z dachem.

Absorber z pokryciem Sol-Titan pochłania szczególnie 
dużo energii słonecznej, zapewniając wysoki współczyn-
nik sprawności. Szczególnie skuteczną izolację cieplną 
zapewnia panująca w rurach próżnia. Dzięki temu nie 
występują prawie żadne straty ciepła między rurami 
szklanymi a absorberem i kolektor potrafi przemienić 
w użyteczne ciepło nawet słabe promieniowanie słoneczne.

Kolektory słoneczne Viessmann zaprojektowane są dla 
długiego okresu eksploatacji. Gwarantują to wysokowar-
tościowe, odporne na korozję materiały, np. szkło, miedź, 
aluminium i stal szlachetna. 

Vitosol 200-T  
uniwersalne zasto-
sowanie na wszyst-
kich rodzajach 
dachów i elewacji

Złoty Laur Konsumenta 
dla firmy Viessmann 
przyznany w kategorii 
„Urządzenia i systemy 
grzewcze”



VITOSOL 200-T Typ SD2A 2m2 SD2A 3m2

Powierzchnia brutto m2 2,88 4,32

Powierzchnia absorbera m2 2,05 3,07

Powierzchnia czynna m2 2,11 3,17

Wymiary całkowite długość 
 szerokość
 wysokość

mm
mm
mm

1 418
2 031

143

2 127
2 031

143

Ciężar (z izolacją cieplną) kg 51 76

VITOSOL 200-T 
Próżniowy kolektor rurowy 
z bezpośrednim przepływem 
czynnika solarnego
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Twój Fachowy Doradca:

Vitosol 200-T

Innowacyjny system szybkozłączy Vitosolic 200 – inte-
ligentny regulator 
instalacji solarnej

Zespół pompowy 
Solar–Divicon

Potrafi w pełni wykorzystywać słońce, 
ponieważ rury z powierzchniami 
absorbującymi można obracać 
w kierunku słońca. Vitosol 200-T to 
kolektor o dużej wydajności, idealny 
do montażu niezależnie od miejsca. 
Może być położony, nawet bez 
wsporników, na płaskim dachu lub 
zamontowany pionowo na fasadzie.

Przegląd zalet:

� Występujące powierzchnie  
absorbera:  2 lub 3 m2.

� Całkowite bezpieczeństwo eksplo-
atacji i duża trwałość dzięki 
odpornym na korozję wysokiej 
jakości materiałom, takim jak: 
szkło solarne, miedź i stal szla-
chetna. Trwałe, szczelne połącze-
nie szkła i metalu zachowujące 
próżnię.

� Wysoka sprawność dzięki absor-
berowi z powłoką typu Sol-Titan 
o przepływie bezpośrednim 
i próżniowym rurom kolektora.

� Krótki czas montażu dzięki konse-
kwentnie ujednoliconemu syste-
mowi montażowemu dla wszyst-
kich typów kolektorów.

� Wypróbowany system wtykowy 
firmy Viessmann dla połączenia 
kilku kolektorów w jedno pole. 
Nie jest konieczne dalsze oruro-
wanie i kosztowna izolacja ciep-
lna – dla ułatwienia montażu zasi-
lanie i powrót w części solarnej 
przyłączane są po jednej stronie.

� Bezpośredni przepływ przez rury, 
a tym samym uniwersalne zasto-
sowanie do montażu na dachach 
ze spadkiem, na fasadach i na 
dachach płaskich bez wsporni-
ków.

� Symbol ochrony środowiska 
„Błękitny Anioł” oraz certyfikat 
Solar Keymark.

� Gwarancja jakości poprzez speł-
nione wymagania normy euro-
pejskiej EN-12975 i jednocześnie 
polskiej PN-EN 12975 (badania 
Instytutu ISFH w Hameln).

Viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 071/ 36 07 100
Infolinia: 0801 0801 24
www.viessmann.pl


